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MINIME TAUTOS DIDVYRIUS
Liepos 12 d. Australijoje įvyko 

visuotinis streikas protestuojant 
prieš dabartinės federalinės vyriau
sybės sveikatos draudimo ”Medi- 
bank” moduliavimą. Pernai įsteig
tasis buv. darbiečių vyriausybės or
ganas ’’Medibank” (valdiška sveika
tos draudimo įstaiga) dabartinės 
vyriausybės vykdoma ir toliau su 
atitinkamom reformom. Nors tos 
reformos yra ir racionalios, bet šios 
institucijos steigėja - Australijos 
Darbo Partija su savo sąjunginin
kais darbo unijom paskelbė visuotinį 
streiką, kam užkliudytas darbiečių 
įvestas projektas.

Visi pripažįsta, kad Medibank 
sveikatos draudimo valdiška įstaiga 
yra labai teigiamas veiksnys, tačiau 
pirminėje savo formoje yra labai 
apsunkinanti valstybės biudžetą, 
kas priverčia reikšmingai pakelti 
valstybinius mokesčius (taksas), ko 
Australijos piliečiai labai kratosi. 
Neišvengiamai vyriausybė ryžosi 
Medibank reikalą šiek tiek modifi
kuoti, kas leistų vyriausybei suvesti 
galą su galu. Opozicija tam griežtai 
priešinasi ir dėl to protesto ženklan 
pravestas visuotinis streikas.

Atrodo, vyriausybė nuolaidų tuo 
reikalu nedarys.-aor= ..laikosi labai 
atsargiai. Iš tiesų/ Šioje vietoje pa
rodoma ne tiek darbo partijos ir 
darbo unijų rūpestis australo pilie
čio gerove, kiek pademonstravimas 
savo politinės galios. Teisingai lie
pos 10 d. Nr. Sydney Morning He
rald taikliai iš visos situacijos pasi
šaipė paskelbdamas Molnar karika
tūrą: ’’Mes parodysim, kas yra 
krašto variklis - viskas bus sustab
dyta.”

Liepos 12d. visuotinis Australijo
je streikas yra akivaizdi darbo unijų 
politinė demonstracija. Kaip žino
ma, darbo unijos kituose kraštuose 
susikūrusios kovoti su darbdaviais 
dėl geresnių darbo sąlygų ir darbi
ninko padėties, tačiau krašto politi
ka yra ne unijų, bet visų gyventojų 
sprendimas: išrinktoji vyriausybė 
per nustatytą laikotarpi tvarko

Ačiū Jums!
Mūsų Pastogės pirmasis Garbės 

prenumeratorius Adomas Laukaitis 
liepos 11 d. pratęsė savo garbės 
prenumeratą įmokėdamas Mūsų 
Pastogei 50 dolerių ir drauge įtrau
kė dar vieną naują garbės prenume
ratorių - p. Mykolą ZAKARĄ, kuris 
iki šiolei daugiau nei kas kitas visa 
širdimi atsidavęs Mūsų Pastogei: jis 
su dideliu pasišventimu dirba Mūsų 
Pastogės Administracinėj Komisi
joj, pats išmoko rinkti tekstus ir 
reikalui esant pavaduoją Mūsų Pas
togės nuolatinę tekstų rinkėją p. 
Aldoną Jablonskienę, jo žinioje yra 
busimasis grandiozinis Spaudos Ba
lius, kuris įvyks rugsėjo 18 d. puoš
nioje Etrouscan salėje Cabramatto- 
je.

Dėkojame p. A. Laukaičiui ir 
drauge sveikiname p. M. Zakarą, 
kaip dar vieną Mūsų Pastogės Gar
bės prenumeratorių.

Mūsų Pastogė

Prisimenant Darių ir Girėną

kaip gyventojų patikėtinė, o jeigu 
gyventojai jos veiklos ir politikos 
nepripažįsta ir ja nepatenkinti, atė
jus laikui ją nusodina ir stato kitą. 
Tačiau Australijos darbo unijos 
peržiangia savo kompetencijos ribas 
ir imasi diktuoti, ką vyriausybė turi 
ar neturi daryti. Tai nėra demokra
tinis bruožas, o savotiška diktatūra.

Kanados Latvių Katalikų Sąjunga 
Kanadoje kreipėsi į Kanados minis- 
terį pirmininką R.E. Trudeau, kad 
įtakotų Sov. Sąjungos vyriausybę 
nepersekioti latvių katalikų ir kad 
nebūtų griaunamos Latvijoje ne tik 
bažnyčios, bet ir katalikiška veikla. 
Ypač Kanados latviai katalikai susi
rūpinę katalikų bažnyčia Daugpily
je, kuri yra viena iš gražiausių Lat
vijoje ir kuriai gresia sunaikinimas.

Savo rašte min. pirmininkui Ka
nados latvių katalikų sąjunga pri
mena, kad po antrojo pasaulinio ka
ro Latvijoje nebuvo pastatyta nė jo
kia bažnyčia bet kokios religinės 
krypties, tačiau per tą patį laiką už
daryta, sugriauta ar panaudota ki
tokiems, ne religiniams reikalams 
virš 140 egzistavusių bažnyčių, ir tai 
prieš liaudies ir tikinčiųjų valią. To
kia yra sovietų sampratoje tikėjimo 
laisvė ir Helsinkio susitarimų vyk
dymas.

* * *

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdyba sudaryta Kanadoje, 
Toronto mieste. Valdybos pirminin

Nors Dariaus ir Girėno žygis lėk
tuvu per Atlantą įvyko prieš ketu
riasdešimt tris metus, bet jis neuž
mirštamas ir šiandie. Ir šiandie viso 
pasaulio lietuviai mini Darių ir Gi
rėną, kurie savo žygį Lietuvos gar
bei apmokėjo savo gyvybėmis.

Juo labiau prisimintini Darius ir 
Girėnas, kad jie abu buvo jauni ide
alistai, ieškoję būdų ir priemonių, 
kaip plačiau pristatyti Lietuvą ir 
pakelti jos prestižą. Pasaulio aviaci
jai žengiant pirmuosius žingsnius 
amerikietis Lindbergas pirmasis 
keliais metais anksčiau perskrido 
Atlantą nuo New Yorko iki Pary-

krašto vidaus ir užsienio reikalus,

Vilniaus universitete literatūros 
studentai buvo plačiau supažindinti 
su poetu Oskaru Milašium, kuris ra
šė prancūziškai, bet buvo didelis lie
tuvis patriotas. Ta proga buvo skai
tyta originaluose ir vertimuose Mi
lašiaus kūriniai, surengta jo išleistų 
knygų paroda.

kė yra Gabija Juozapavičiūtė, sek
retorė Rima Lasienė, bendradarbia
vimo ir ryšių reikalams narės Dai
nora Juozapavičiūtė ir Rūta Čepai
tė, informacijos reikalams Almis 
Kuolas, lituanistiniams reikalams 
Kristina Parėštytė, politiniams rei
kalams Algimantas Čepas, ketvirto
jo Jaunimo kongreso reikalams or
ganizuoti narys Jūra šeškutė.

* * *
Šiemet jau ketvirtą kartą buvo 

surengtas Kanados parlamento rū
muose Baltų Federacijos ruošiamas 
vakaras, kurio metu Kanados fed. 
parlamento nariai supažindinami su 
esama Pabaltijų kraštų padėtimi.

Tą vakarą, kuris įvyko kovo 10 d., 
dalyvavo virš 200 svečių, jų tarpe 21 
senatorius, 41 parlamento narys, 
keli ministerial ir net kitų kraštų - 
JAV, Venecuelos, Vak. Vokietijos 
ambasadų atstovai ir kt.

Vakaras prasidėjo oficialiu priė
mimu, kur buvo pasakytos kalbos, 
vėliau sekė banketas ir koncertinė 
dalis. Įdomu, ar ko nors panašaus 
nebūtų galima surengti ir Australi
joje?

žiaus. Tai buvo tikra sensacija, kurią 
ryžosi pakartoti ir Darius su Girėnu. 
J ų pasiryžimas buvo juo įstabesnis, 
kad jie neturėjo nei užnugario, nei 
valstybinės globos, kokia naudojosi 
Lindbergas. Jie patys savo iniciaty
va įsigijo lėktuvą ir pasiruošė kelio
nei. Gaila, jų kelionė baigėsi skridi
mu į amžinybę.

Sudužus jų lėktuvui prie pat 
namų slenksčio Vokietijoje, pasau
lyje ir pas mus -sukėlė visokių spė
liojimų, tačiau ir iki šiandie jų žuvi
mo paslaptis neatidengta. Vis tik jų 
skridimas ir katstrofa apskriejo visą 
pasaulį ir tai buvo pilnai atsiektas jų 
drąsus užsimojimas.

N.S.W. valstijoje rugpiūčio 15-21 
d.d. paskelbta mokyklų savaitė 
(Education Week) bendru šūkiu - 
auklėjimas dalyvaujant visai bend
ruomenei.

Šios savaitės paskirtomis dieno
mis mokyklos bus atviros tėvams ir 
visuomenei, kad susipažintų su mo
kykloj aplinka, auklėjimo ir moky
mo metodais^usitikimai su mokyklų 
vadovybėmis ir mokytojais. Mokyk
lose bus surengtos mokinių darbų ir
talentų parodėlės.

Liet, radio 
pusvalandis

SYDNEJUJE
Su džiaugsmu tenka pasigirti, kad 

lietuvių radio pusvalandis Sydneju- 
je, vadovaujamas p. Viktoro Šlite- 
rio, vis labiau progresuoja. Aną sa
vaitę klausėmės gana ■ vienalytės 
programos Joninių proga, pereitą 
kartą pravesta labai graži programa 
paminint lietuvių lakūnus Darių ir 
Girėną, 1933 m. perskridusius At
lantą ir žuvusius prie pat namų 
slenksčio Vokietijoje. Tikime, kad ir 
kitos programos bus lygiai su tokiu 
pačiu rūpestingumu ir kruopštumu 
paruoštos.

Primename, kad lietuvių radio 
pusvalandis Sydnejuje transliuoja
mas antradieniais nuo 1.30 vai. p.p. 
ir kartojama tračiadieniais nuo 2 
vai. p.p. per ABC Radio Ethnic 
Australia 2 EA banga 800.
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Dar A.L.
Fondo reikalu

Australijos Lietuvių Fondas, 
įsteigtas 1972 m. iki šiol sukaupė 
apie 6000 dolerių. Palyginamai per 
ketverius veiklos ir gyvavimo metus 
tai nėra jau kuo labai didžiuotis. 
Prileidžiant, kad Australijoje turi
me tūkstantį aktyvių, sąmoningų ir 
dirbančių tautiečių, tai jei kiekvie
nas būtų bent po penkis dolerius 
kasmet skyręs Australijos Lietuvių 
Fondui, tai šiandie galėtume girtis 
Fonde turį apie 20.000! Tai pats 
kukliausias skaičiavimas. Šiaip ofi
cialiai skaitomos dešimties tūkstan
čių galvų bendruomenė. Gi idealiai 
skaičiuojant jei iš tų dešimties tūks
tančių kiekvienas į metus būtų dėjęs 
Fondan tik po dolerį, tai jau būtų- 
40.000 dolerių kapitalas. Atsime
nant infliacines sąlygas šiandie do
leris nėra jau toks didelis dalykas: 
dėžutė cigarečių kainuoja virš 80 
centų. Prie gerų norų Australijos 
Liet. Fondas galėtų operuoti jau ga
na imponuojančia suma.

Kyla tad klausimas: kur čia glūdi 
nesėkmės šaknys, kad Fondas taip 
lėtai auga? Gal mūsų žmonės ne
jautrūs šiam reikalui arba kieti kaip 
titnagas ir laiko dolerį užgniaužę 
saujoj nenorėdami su juo skirtis? O 
gal pats Fondas ir jo idėja žmonėms 
yra tokia neaiški ir svetima sąvoka, 
kad kiti ir nežino, jog toks fondas - 
yra, o jei ir apie jį girdėję, tai tik
riausiai nenutuokia - koks tas fon
das, kam jis, juoba, kad tų fondų yra 
ir daugiau.

Vargu, ar būtų galima įtarti mūsų 
tautiečius užkietėjusiais ar šykštuo
liais. Per eilę metų galėjome įsiti
kinti, kad esame jautrūs ir reikalui 
esant atveriame savo širdį ir kiše
nes. Iš kitos pusės esame ir praktiš
ki: remiame ir aukojame pirmiausia 
tuos dalykus, kurie yra konkretūs, 
apčiuopiami ir tiesioginiai, liečią tiek 
aukojantį, tiek ir svyruojantį.

Iki šiolei Australijos Lietuvių 
Fondas daugelio sąmonėje dar nėra 
tasai konkretus, apčiuopiamas rei
kalas, kurį reikia būtinai remti, nes 
be jo nesisuks mūsų lietuviškos 
veiklos ratukai. O kol tokio įsisąmo
ninimo nėra, sunku tikėtis ir reikš
mingesnių rezultatų.

Vėl gi Australijos Lietuvių Fon
das yra bendruomenės įsteigtas tos 
pačios bendruomenės naudai ir atei
čiai. Ką daro tuo reikalu bendruo
menė, ypač jos organai ir padaliniai? 
Iki šiol iš bendruomenės tebuvo tik 
tokios pastangos: sudaryti Fondo 
valdybą ir toliau rūpinkitės patys - 
tai valdybos reikalas ir atsakomybė. 
Iš tikrųjų ne taip turėtų suktis Fon
do reikalai ir veikla. Australijos 
Lietuvių Fondas yra mūsų visos 
bendruomenės kūdikis ir visa bend
ruomenė turėtų juorūpintis ir jį au
ginti. Iki šiolei neteko girdėti, kad 
Fondo reikalu būtų bent kokią akci
ją išvysiusi bet kuri apylinkės val
dyba arba bent jo reikalą kėlusi savo 
susirinkimuose, įtraukusi į darbo 
planus? Iš tiesų Australijos Lietuvių 
Fondas turėtų eiti bendruomenės 
veiklos programoje pirmuoju punk
tu;

Bet ar lįaip yra? Taigi, jeigu bend
ruomenės vykdomieji organai 

Mūsų Pastogė Nr. 28, 1976.7.19, psl. 2
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Fondo idėja nėra persiėmę, tai ko 
tikėtis iš eilinio bendruomenės na
rio. Tai bent jau Fondo vajaus proga 
galima būtų laukti iš bendruomenės 
padalinių šiek tiek tuo reikalu ini
ciatyvos ir aktyvumo.

Vėl gi ir pati Fondo vadovybė: 
aname Mūsų Pastogės numery skai
tėme Fondo valdybos sekretoriaus
pasisakymą apie Fondo planus ir 
darbus, patyrėme, kad Fondo kasoje 
yra 1000 dolerių premija už mokslinį 
darbą lituanistine tema, numato 
skirti premijas Liet.' Dienų dailės 
parodai, premijas geriausiai išlai
kiusiam lietuvių kalbą matrikuliaci- 
jos egzaminuose, premijos spaudos 
bendradarbiams. Įdomu, kodėl apie 
tai tylima, o tebuvo apie tai užsi
minta tik tarp kita ko. Negi apie tai 
bus pranešta jau egzaminams pasi
baigus ar parodai užsidarus? Tegu ir 
nedidelis daiktas, bet jau šis tas 
konkretaus, ką reikia kuo skubiau
siais skelbti ir drauge propaguoti tą 
patį Fondą - žiūrėkite, jau yra pra
džia! Jauno mokslininko 1000 dole
rių premija dar tebelaukia. Rodos, 
tik vieną kartą prieš daug laiko apie 
tai buvo užsiminta, ir daugiau nieko. 
Gal kitas pagalvos, kad jeigu apie tai 
nekalbama, tai greičiausia tą premi
ją kas nors nusinešė, o kitos nėra. 
Tai irgi neišnaudojama Fondo nau
dai dirva. Bent Fondo vajaus proga 
sukaupkime dėmesį ir patį Fondą 
įmanomai plačiau ir garsiau išpro- 
paguokime.

(v.k.)

Lietuvių Fondai kitur
Jau tokia mūsų gyvenimo prakti

ka, kad bet kokie fondai grindžiami 
tautiečių aukomis. Dar nėra tokio 
fondo, kuris išdygęs augtų savaime 
tautiečių naudai neįpareigodamas 
pačių tautiečių. Tokio fondo iki šiol 
nėra jokioje bendruomenėje. Tad ir 
mūsų fondai grindžiami tuo pačiu: 
kiek mes patys į tokį fondą sudeda
me, tokio pat pajėgumo yra ir pats 
fondas.

Australijos Lietuvių Fondas yra 
lygiai tokioje pačioje kategorijoje: 
tautiečiai raginami jį remti ir papil
dyti, kuriuo turėtų remtis mūsų 
bendruomenės ateities veikla.

Po to, kai buvo įsteigtas Lietuvių 
Fondas Amerikoje, užsimojęs 
sukaupti vieną milijoną dolerių, kur 
neliečiant kapitalo, vien tik iš gau
namų palūkanų jaustųsi konkreti 
visuomeninei ir kultūrinei veiklai 
parama. Per eilę metų šis fondas 
išaugo į milijoninį fondą ir jau siekia 
antro milijono, tačiau tie nuošimčiai 
iš sudėto kapitalo, nors ir labai 
reikšmingi, tenkina ir remia tik JAV 
lietuvių veiklą. Kitos Lietuvių 
bendruomenės šito nejaučia tiesio
giniai, ir dėl to pasinešė steigti vie
tiniams reikalams savus fondus.

Štai Kanados Liet. Bendruomenė 
bene pirmoji pasiryžo turėti savo 
fondą ir gana sėkmingai: per keletą 
metų Kanados Liet. Fondas, irgi 
bendruomenės žinioje, jau operuoja 
šimtatūkstantinėm sumom. Gal ir 
neturi ambicijos lenktymiauti su 
Lietuvių Fondu Amerikoje, bet savo 
vietiniams reikalams jau turi ap
čiuopiamas sumas, kurios pasidarė 
reikšmingu visuomeninės ir kultū
rinės veiklos varikliu. Auginti ir. 
plėsti Kanados Liet. Fondą suinte
resuota visa Kanados Liet. Bend
ruomenė, todėl ir matosi rezultatai.

Štai kanadiškių ’’Tėviškės Aidų” 
birželio 17 d. laidoje skelbiama, kad 
vietiniai lietuviai ūkininkai Aleksas 
ir Teodora Kojelaičiai Kanados Lie
tuvių Fondui paskyrė 100.000 .dole

Mielam bičiuliui
A.A.

EMILIJUI NEIMONUI
mirus, jo žmonai, dukrai Liucijai, žentui Antanui Mieliauskui ir 
vaikaičiams bei artimiesiems gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Korsakai

MIRUSIEJI
Mirties Angelas tyliai plevena sa

vo sparnais virš Adelaidės. Labiau
siai jis pamėgo lietuvius, tankiai pa
kviesdamas tai vieną tai kitą į

požemio karaliją. Šiandien jis sa
vo sparno šešėliu apgaubė gilios 
erudicijos asmenybę majorą Petrą 
URBONĄ.

Mūsų nepriklausomybės kovų sū
kuryje, 1919 metais, kaip mobilizuo
tas moksleivis velionis paskiriamas į 
į raitelių pulką. Dar nespėjus gerai 
įsėdėti balno gugą, ir palikti kilpsai- 
čiuose savo batų žymes, jis siunčia
mas Karo Mokyklon. Šauniai, pas
kutinį kartą, karpydamas ausimis 
ristas Kaštanas nešė jauną dragūną, 
per gėlėtas lankas iš žvalgybos pra
tybų...

Baigęs Karo Mokyklą pakeliamas 
į pėstininkų leitenanto laipsnį ir 
paskiriamas 4 pėstin. pulko kulkos
vaidžių kuopos vadu. Iš čia perke
liamas į artileriją ir paskiriamas į 
minosvaidžių batalijoną. Gavęs 
mūšio krikštą, lenkų fronte išbuvo 
beveik visus 1920 metus. Kruvi
niausi nuostolingiausi mūšiai buvo 
ties Taurelės ir Pakalnės kaimais, 
spalio ir lapkričio mėn. 1920 m. Nu
tilus Nepriklausomybės kovų 
aidams perkeliamas į I pėst. divizi
jos štabą, pakeliamas vyr. leitenan- 

rių. Pirmas įnašas - 12.000 dol. jau 
įneštas, o likusius pažada mokėt po 
12.000 dol. kasmet, o jeigu jie prieš 
laiką numirtų pažadėtos sumos ne
išmokėję, tai tas yra įrašyta jų tes
tamente.

Šitas kanadiškių p.p. Kojelaičių 
pavyzdys priverčia pagalvoti ir 
kiekvieną tautietį, kur jis begyven
tų: koks geriausias būdas prasmin
giausiai investuoti savo turtą ir pa
likimą, žinoma, nenuskriaudžiant 
savo artimųjų. Sąmoningas ir susi
pratęs lietuvis pagalvoja tokiu at
veju ir apie savo tautinę bendruo
menę, kad ji ir ateityje klestėtų.

Įdomu, kiek mūsų - Australijos 
Liet. B-nės - narių šia kryptimi yra 
pagalvoję ir kaip jie apsisprendę. Iki 
šiol neturime nė vieno pavyzdžio 
kad kas nors būtų savo palikimą ar 
jo dalį užrašęs bendruomenės nau
dai. Pagalvokime: atvykome į Aus
traliją tuščiomis rankomis ir įsten
gėme ne tik gražiai prasigyventi, 
bet ir užtikrinti savo senatvės die
nas nekalbant apie tai, kad dar ir 
vaikus pastatėm ant kojų juos iš
mokslindami arba įstatydami į ati
tinkamas profesijas. Vaikai gyvens 
geriau, negu kad mes gyvenome, 
todėl jiems mūsų palikimas yra 
antraeilis dalykas, bet iš savo pali
kimo skirti tam tikrą dalį Liet. 
Bendruomenei - Australijos Liet. 
Fondui, spaudai ar gyvai lietuviškai 
organizacijai visokiais atvejais būtų 
ir prasmingiau, ir išmintingiau.

Minėtas Kanados lietuvių p.p. 
Kojelaičių pavyzdys tepriverčia pa
galvoti kiekvieną iš mūsų. Jie irgi
neįmokėjo 100.000 dolerių iš karto, 
bet pasižadėję kasmet mokėti dali
mis, o mirus pažadas bus vykdomas 
iš jų palikimo.

Kiekvienu atveju, ką 
bedarytume, pagalvokime ir kiek 
plačiau, peržengdami savo kiemo ri
bas.

n.n.

A.a. maj. P. Urbonas

tu ir paskiriamas minosvaidžių ba
tai. kuopos vadu. 1927 m. išvyksta į 
Aukštuosius karininkų kursus, juos 
sėkmingai baigęs, nuo 1930 m. dėsto 
Karo Mokykloje, kadro ir aspirantų 
klasėse šaudybą ir topografiją. Gai- 
žūnų poligone vadovauja Karo Mo
kyklos lauko pratimams ir eina ba- 
talijono vado pareigas. 1935 m. pa
keliamas majoru. Lektoriauja Karo 
Mokykloje iki 1938 m. pabaigos.

Pasitraukęs į atsargą nusiperka 
netoli Telšių ūkį ir džiaugiasi liū
liuojančiomis, nuosavi^ javų varpo
mis Džiugo'ežero pakrantėje.

1928 m. apdovanotas Lietuvos 10 
metų nepriklausomybės medaliu.

1933 m. Vasario 16 d. apdovanotas 
D.L.K. Gedimino Ordenu (IV laips
nio).

Išvengęs bolševikmečio išvežimų 
teroro, vokiečių okupacijos metu 
ūkininkavo iki 1943 m. Gen. Plecha
vičiui organizuojant lietuvišką rink
tinę, jo buvo pakviestas būti Kre
tingos apskr. komendantu. Vėliau 
ge. Plechavičiui atkuriant Karo Mo
kyklą Mariampolėje, majoras Urbo
nas pakviestas būti lektorium. Vo
kiečiams išvaikius Lietuvos Rinkinę, 
jis kartu su kitais 29 karininkais 
areštuotas. Vokiečiai atvirai kalbė
jo, kad didelę areštuotų dalį reikėtų 
sušaudyti. Velioniui, kaip mokan
čiam vokiečių kalbą pasisekė išsitei
sinti ir iš Marijampolės pabėgti 1944 
m. pavasarį, kiek laiko slapstėsi 
Kaune. Pasitraukęs su visa pabėgė
lių mase į Vokietiją ir praėjęs įvairių 
stovyklų kryžiaus kelius, 1949 m. 
atvyko į Australiją. Atlikęs darbo 
sutartį pastovesniam gyvenimui įsi
kūrė Adelaidėje.

Būdamas labai kuklus, nesijungė į 
tuometinį labai audringą Adelaidės 
liet, b-nės gyvenimą, bet visą savo 
liuoslaįkį praleido augindamas gė
les. Priklausė LVS Ramovei. Dau
gelį metų jį kankino įkyri gerklės 
balso membranos liga, dėl kurios 
velionis negalėjo garsiai kalbėti.

Po trumpų religinių apeigų Sie
bert laidojimo biuro koplyčioje, 
liūdna laidotuvių vora sustojo Cen- 
tenial Parko krematoriumo aikštėje. 
Prieš nuleidžiant karstą, su velioniu 
atsisveikino Adelaidės L. B-nės var
du V. Dumčius, pareikšdamas gilią 
užuojautą velionies našlei, dukte
rims ir sūnui Algiui, kurio bute vė
liau įvyko šermenys.

Majoras Petras Urbonas, gimė 
1898 m. lapkričio 23 d. Rokiškio 
apskr. Obelių valš. Užušilių kaime. 
Mirė Adelaidėje 16.12.75.

V. Dumčius
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Šešėlių šešėliuose
Rašo Kukutis

Jis roplinėjo ir šliaužiojo su mu
mis po molinę aslą, kantriai sėdėjo 
šalia mūsų mokyklos suole, padėjo 
nešioti gimnazijos knygas, o vėliau - 
karo tarnybos šautuvą. Net neabe
jok - jis sąžiningai sekė tave, kai ly
dėjai namuosna tąją merginą ir net, 
veik nejudėdamas, stovėjo šalia ta 
vęs, kai prie altoriaus sumainėte 
žiedelius.. Jis atsekė mus iki pat 
Australijos, kartu laipiojo Snieguo
tais Kalnais ir šokinėjo krepšinio 
aikštėje. Jei tu sėdėjai - sėdėjo ir jis, 
jei tu šokai lenciūgėlį - šoko ir jis. 
Šiandieną, po daugelio metų ištiki
mo prisirišimo, tiesa, jis jau šiek- 
-tiek linktelėjęs, gerokai nepaslan
kesnis ir, mums atsisėdus į minkš
tasuolį, mėgsta poilsiauti išsitiesęs 
ant salionėlio kilimo. Geriausiai, 
betgi, jaučiasi lovoje, užklotas pūki
ne kaldra...

Vienok - dar nemiegamus! Pasipy
lė tavo miegamajam pirmieji ryt
mečio aušros spinduliai ir jis jau gy
vas. Užsikabina ant nemažos nosies 
akinius, užsivelka kelnes, perbrau
kia delnu neaiškios spalvos šepetį 
tupintį ant galvos ir kol virtuvėje 
užverda vanduo puodukui kavos, jis' 
stovi atsirėmęs į šaldytuvo duris. 
Bet... ar ilgai stoviniuos? Laukia tu
zinai darbų; šoka per duris į garažą, 
lipa į mašiną ir važiuoja. Kur tik ne
būtų! Į Sydniejų, į Jindabynę, kar
tais dvidešimt sykių skersai ir išilgai 
Canberros, per vienas duris ”IN”, 
per kitas ”OUT”... Niekas nieko tau 
gyvenime nedavė veltui - o, tuo la
biau - jam... Ir jis prie tavęs prisiri
šęs taip, kaip ir tu prie lietūviškų 
reikalų! Ir kai tu, prieteliau, rūpin
damasis tais reikalais, vietoje už
klojęs savo amžinąjį palydovą pūki
ne kaldra, atsisėdai rašyti ’’Jaunimo 
Keliai”, tai garantuotąl.atsisėdo ir 
jis, o nors abiejų diena>buvo ilga ir 
gana varginanti. Jaunyn, Dievas 
geras žino, neeiname nė vienas!..

Taip! Yra faktas, kad nuo savo 
amžinojo palydovo, t.y. mūsų pačių 
šešėlio neišsibėgsime niekuomet. 
Gaila tiktai, neišpasakytai ir neap
rašomai gaila, kad lietuviškojo gy
venimo apimtyje mus persekioja ki
tų užmetami šešėliai. 0 šie, papras
tai, priklauso tiems, kurie bijosi sa
vojo...

Prisiminkime tuos laikus, kada, 
atsiradus galimybei, į Lietuvą pra
dėjo eiti pirmieji siuntiniai. Neper- 
lengviausi laikai tada buvo su mu
mis pačiais, bet Lietuvoje pasilikusi 
motina ir tėvas, brolis bei sesuo, net 
ir šimtadalio to neturėjo. Ir prisi
minkime, kokie juodi šešėliai badė 
mus ilgaį^ šmėklų pirštais, palikda
mi ant mūsųjaudonas dėmes už ta
riamą ’’komunistinės ekonomijos” 
palaikymą! Taip, be abejo, Kremliui 
užsikabino vadinamoji ’’Lions 
share”, bet tai, kas likosi nuo liūto, 
uždėjo ant namiškių duonos kepalo 
plutą. Ir ar ne koktu, kad bent vienu 
žinomu atveju, toksai juodas šešėlis

’’Dar vienas bandytinas kelias” 
esmėje taipogi nėra ’’Kolumbiškas 
atradimas”. Skaitantiems spaudą jis 
yra seniai žinomas, t.y.bentiki ’’Ge
ležinės Uždangos”. Nuo čia jis užsi
baigia neaiškiose miglose vien tik 
dėl to, kad bent iš šios pusės ’’Grigo 
ratų” dar niekas neišdrįso jo išban
dyti. "Na, tai kaip čia dabar! Išpro
tėjo tasai Canberiškis, ar ką jau? 
Jackau, tu, mano - šešioms savai
tėms; sugrįš raudonas - nesusikal
bėsi...Jis, jeigu nori, tegu siunčia...” 
’’Taigi, girdėjau, anoji sakė - ružavas 
esąs!..”

Ir ar tokie, o ir į juos panašūs juo
di šešėliai realizuoja, kad su vaikais, 
(mažų - mažiausia lietuviškai!) ir 
(netgi angliškai!), jau nebesusikal- 
ba? 0 kas link sukomunistėjimo, 
broleli - kiekviename Australijos 
universitete to raugo pilna. Gaila 
būtų, neišpasakytai ir neaprašomai 
gaila, jeigu turėtume prisipažinti 
savo vaikuose neįdiegę demokrati
nės laisvės ir jų gerumo!

Graži yra tavo, prieteliau, prana 
šystė apie mūsų egzistencijos pra
tęsimą aniems ilgiems metams. Vie
nok, jeigu nebandysime - nežinosi
me! Mano ’’pranašystė” yra tokia,

Kai • praeitis atgyja...
Mūsų Pastogės Nr. 20 ’’Atsišau

kimą” pasirašė Melbourne Dainos 
Sambūrio Valdyba. Jame minima/ 
Vilniaus krašto lietuvių visuomeni
ninkų, kultūrininkų ir mokytojų 
veikla. Dar pabrėžta, kad p. V. Ma- 
minskaitė - Kulbokienė, viena iš tų 
išlikusių buvusių Vilniaus krašto 
lietuvių mokytojų, ėmėsi iniciatyvos 
išleisti Vilniaus Krašto kompozito
riaus Juliaus Siniaus kūrinius. Pati 
būdama JAV visuomenininke p. 
Kulbokienė kruopščiai rinko J. Si
niaus kūrinius ir padedama muziko 
J. Zdaniaus juos paruošė spaudai. 
Tačiau tuos kūrinius išleisti stabdo 
lėšų trūkumas. Aišku, tuo prašoma 
visų lietuvių pagalbos, ir mūsų visų 
rūpestis, kad J. Siniaus kūriniai ne
dingtų užmaršty.

Mielai prisimenu savo vilniečius 
mokytojus, nors man teko jo globoje 
būti vos porą metų (1940-1942).

Būdama Australijoje dar 1960 m. 
per savo tėvą gavau iš Vilniaus uni
versiteto savo brandos atestatą. 
Tarp 13 mokytojų radau ir V. Ma
min skaitės paiašą.Gimnazijos direk
torium tada buvo Dr. V. Daugirdai
tė - Sruogienė, Lietuvos istorijos 
autorė.

Neveltui sakoma, kad gražiausi 
metai yra praleisti mokykloje. Ty
loje susikaupus sugrįžtu mintimis į 
Vytauto Didžiojo gimnazijos patį 
salės galą prie įėjimo. Atpažįstu 
kiekvieną daiktą, ryškėja veidai... 
Prieš akis apšviesta scena ir net 

kad jau vientik už lenciūgo trūkte
lėjimą - tave nudažys ružavai. Ma
tai...reikalas toks, kad negalima 
vaiko leisti į vandenį, kol jis neiš
moks plaukti...
tysęs per mūsų spaudos lapus, va
karais rašė bauginiančius straips
nius, o per dieną stovėjo savo šeimi
ninko siuntinių siuntimo kontoro
je?!.

Prisiminkime tuos laikus, kai at
siradus galimybei Lietuvon išvažia
vo pirmieji apsilankytojai. Nelengva 
buvo išmesti penketos dienų apsi
lankymui tokią bei anokią sumą do
lerių - veltui niekas jų nesukalė. 
Bet... mama iš ligos patalo tiesė 
ranką, norėtosi ant tėvo kapo saują 
smėlio užberti... Ir, Dievaliau, tu, 
mano! Straipsnių - straipsniai pilni 
juodžiausių šešėlių, su "sugrįš suku- 
munistėję", "paraudonėję", "išduos 
mūsų kovos planus”, "pakenks mūsų 
interesams Didžiųjų'Užtarėjų aky
se”, ”Aš prieš betkokį bendradar
biavimą su kraštu” ir t.t. ir t.p. Ir ar 
netragikomedija, kai vienu (Adelai
dėje gerai žinomu!) atveju, toksai 
juodas šešėlis, dar vakare bauginęs 
tautiečius tokių apsilankymų pasek
mėmis, sekantį rytą palydėjo žmoną 
į lėktuvą...Lietuvon?!. Aišku - kai
navo! Tačiau ar tik tiek kainavo ma
mai užauginti dukrelę, sūnų, vai- 
kus!?

girdisi balsai... Seveliovaitei grojant 
akordeonu buvęs mūsų žvaigždė 
Pauliukonis dainuoja kokį tai tango. 
Matau mokytojus besikalbančius su 
mokiniais pertraukos metu, jų tarpe 
vyrai abiturientai - abu Neveraus- 
kai, Kalinauskas, Čėsna...

Į sceną pradeda rinktis choristai. 
Jų tiek daug, kad nespėju visų įžiū
rėti ir atpažinti. Prieky mergaitės. 
Štai ir mano draugė Katrytė Bati- 
saitė. Švelnių bruožų blondinas 
Paškevičius, Umbrasas, Serafinas... 
Vargšas, jis visuomet išeidavo iš 
’’natos”. Va, Jonukas Vabalas, vadi
nom jį Vabaliuku, už tai, kad nedi
delis, o jo draugas aukštas, kuklus 
Bėkšta, klasės poetas. Štai jie visi 
nutyla. Lengvais žingsniais iš užku
lisio pasirodo choro dirigentas, mū
sų mielas muzikos mokytojas Julius 
Sinius. Suskamba jo daina ’’Mano 
kaime...” Dainos žodžiai skirti kai
mui, bet su jais aš negaliu pamiršti 
Vilniaus, brangių mokytojų, mielų 
draugų...

Štai ir vėl naujas vaizdas scenoje: 
švari kaimo gryčia, išpuošta nami
niais audiniais, padengtas stalas, 
svečiai ir muzikantai renkasi vidun. 
Tai kaimo vestuvės. Jaunoji stovi 
prie lango. Ji tokia graži, nugrimuo
ta, panaši į kunigaikštienę Birutę. 
Tikri teatro artistai. O ypač tas ne
didukas, barzdotas ir ūsuotas senas 
tėvukas, pats vienas trepsi polkutę. 
Sunku jį atpažinti, nes ir balsas pa
sikeitęs. Be abejo, tai mūsų režiso-

Dalia Palukaitienė ’’Bangpūtys” 
Skulptūra apie 2 m. aukščio, pasta
tyta Baltijos viešbuty Kaune

rius ir artistas mokytojas Sinius!
Mintyse patenku į savo klasę. Ke

turios eilės suolų. Visi mokiniai savo 
vietose. Prie lentos matematikos 
mokytojas Reincharzas aiškina pa
moką ir taip greit rašo, net kreida 
sproginėja - jam tikrai nereiktų kal
kuliatoriaus. O štai, prasiveria du
rys, įeina muzikos mokytojas Sinius, 
nešinas senu gramafonu. Uždeda 
plokštelę ir prašo turėti kantrybės 
ir pasiklausyti. Tai Beethoveno 5-ji. 
Sinius stovi prie gramafono ir klau
sosi liūdnai žiūrėdamas į besisukan
čią plokštelę. Gal jis mąstė apie 
kompozitorių o gal apie savo kom
poziciją ’’Metus”?

Klasė staiga pavirto į Vilniaus 
Filharmonijos salę, kur simfoninis 
orkestras išpildo Siniaus simfoniją 
"Metai”. Ar skamba tie ’’Metai” 
bent vieno lietuvio namuose?

Neleiskime nutilti mūsų kompozi
toriaus Siniaus gaidoms! Jeigu 
skamba jo dainos plačiai tarp lietu
vių svetimose šalyse, tegu jo dainų 
žodžiai pripildo mūsų širdis tėvynės 
meile ir ilgesiu.

Aldona Audiejūtė-Krutulienė

Garantuokime bendruomenės ateitį: 
aukokime AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDUI
Aną savaitę sukėlė daug kontra- 

versinių kalbų ir net nuostabos, kai 
grįžus iš Sov Sąjungos australų 
anglikonų delgacijai, jos vadovas 
vysk. Shevill spaudai pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungoje esanti pilna reli
ginė laisvė. Mūsų turimi faktai by
loja visai priešingai.

Tai pat liepos 12 d. ’’The Sydney 
Morning Herald” paskelbė to paties 
vyskupo išsamų raportžą apie gyve
nimą Sov. Sąjungoje ir bažnyčios bei 
valstybės sugyvenimą. Vyskupas 
Shevill, matyt remdamasis oficia
liais šaltiniais, viską pristato labai 
šviesiomis spalvomis, iš ko skaity

tojas gali pasidaryti išvadą, kad Ru
sijoje gyvenimas pasiekęs idealias 
formas. Atrodo, nepagalvoja ir ne
subalansuoja, kodėl tokiame idea
liam gyvenime toks platus koncent
racijos stovyklų tinklas, kodėl visa
me krašte galioja ne krašto įstaty
mai, o slaptosios policijos režimas.

Vyskupo pranešimas^yra aktualus 
ir įdomus visiems australams daly
kas, tad būtų verta australų spau
doje vyskupui replikuoti patiekiant 
visai priešingus faktus arba faktiną- 
ją sovietinio gyvenimo pusę.
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Na
KORP! ROMUVA REMIA LIETU
VIŠKĄ VEIKLĄ

Lietuvių Akademinė Korporacija 
’’Romuva” Melbourne, įvertindama 
3ZZ lietuvių radijo programos ren
gėjų darbą, jų veiklos metinių pro
ga, birželio mėn. įteikė čekį sumoje 
$ 82.00. Ši graži ir vertinga dovana 
bus skiriama radijo programos ei
namoms išlaidoms padengti.

Savo laiške programos rengėjams 
Korp! Romuva rašo:

Korp! Romuvos konventas ir pre
zidiumas, įvertindami Jūsų iniciaty
vą įsteigiant lietuvių pusvalandį 3ZZ 
Access Radio stoty ir Jūsų pasi
šventimo pilną darbą, kurį tęsiate 
jau ištisi metai, nežiūrint Jums da
romų visokių sunkumų, sveikina Jus 
visus ir linki Jums visokeriopo pasi
sekimo bei ištvermės tame lietuvy
bei svarbiame darbe.

Jūsų veiklos pirmųjų metinių 
proga siunčiame Jums $ 82.00 (Aš
tuoniasdešimt dviejų dolerių) vertės 
čekį.

Ši dovana yra viena iš daugelio 
Korp! Romuvos skirtų dovanų lietu
vybės darbams skatinti. Korp! Ro
muva skiria metinę $ 40 premiją ge
riausiam lietuvių kalbos kursų abi
turientui, o šių metų pradžioje pa
aukojo $ 220.00 Vasario 16-tos Gim
nazijai Vokietijoje.

1971 metais Korp! Romuva, filis
terio Stasio Stankūnavičiaus pas
tangomis įsteigė Lietuvių Kalbos 
Kursus, pripažintus Viktorijos 
Švietimo'Ministerijos. Fil! S. Stan- 
kūnavičius šiuo metu atstovaują lie
tuvių bendruomenę Access Radio 
planavimo komitete.

Dėkadami Korp! Romuvai, radijo 
programos rengėjai laiške rašo:

”Ši Jūsų kilnų gestą mes įpatingai 
vertiname, priimdami jį visų pir

svetur
miausiai kaip supratimą mūsų kuk
laus, lietuvybei skirto darbo. Jį taip 
pat ypatingai vertiname, nes Korp! 
Romuva yra pirmoji lietuvių orga
nizacija Melbourne, radusi noro mū
sų darbui pritarti ir jį paremti.

remdama lietuvišką veiklą, Korp! 
Romuva, savo obalsio skatinama, 
dirba Lietuvos naudai. Tikėkimės, 
kad ir kitos mūsų organizacijos bei 
valdybos seks Korp! Romuvos pa
vyzdį.

***

Baltistinių studijų konferencija 
šiais metais įvyko gegužės 20-23 d.d. 
New Yorke. Tokia konferencija 
įvyksta kas antri metai, kurią orga
nizuoja baltiečių mokslininkų orga
nizacija (Association of the Ad
vancement of Baltic Studies), kurios 
centras yra New Yorke. Ji leidžia 
savo biuletenį "Journal of Baltic 
Studies.” siekdama išplėsti kuo pla
čiau baltistines studijas. Jai pri
klauso mokslininkai, profesionalai, 
studentai ir tie visi, kurie domisi 
Pabaltijo kraštais. Nors daugelis 
šios organizacijos narių darbuojasi 
Amerikos universitetuose, bet į 
konferenciją buvo atvykusių ir iš ki
tų kraštų - Suomijos, Vokietijos, 
Švedijos, Australijos, Izraelio, Ja
ponijos. Konferencijoje buvo, liečia
mi paskaitose ir seminaruose įvairūs 
baltistiką liečią klausimai: istorija, 
ekonomika, literatūra, politika ir kt.

Konferencijoje rašytojas Algirdas 
Landsbergis supažindino dalyvius 
su Lietuvoje pogrindyje parašytu 
dramos veikalu "Pasivaikščiojimas 
mėnesienoje”, kuriame atskleidžia
ma šiandininė tikrovė okupacinėje 
atmosferoje. Veikalas verčiamas į 
anglų kalbą. Taip pat buvo konfe
rencijoje rodomas Jono Meko filmas 
"Atsiminimai iš kelionės po Lietu

vą”, sukėlęs dalyvių tarpe didelio 
jsusidomėjimo ir įvairių atsiliepimų.

Ypač didelio susidomėjimo susi
laukė dalyvavęs konferencijoje ja
ponas Ichiro Kato, kuris skaitė pas
kaitą apie dail. M.K. Čiurlionį. Jo 
teigimu, Čiurlionio menas, jo gam
tos samprata ir kosmologija japo
nams gal net lengviau prieinama. 
Anot jo, spalvos ir garso sintezė taip 
pat labai būdinga japonų menui.

Konferencijoje dalyvavo ir pas
kaitas skaitė visa eilė ir ne baltiečių 
mokslininkų, nors skaičiumi joje do
minavo latviai.

ATSILIEPKITE!

Mūsų Pastogės redakcijoje yra 
laiškas Vladui Bendikui, Siunčia jo 
brolis Leonas Bendikas iš Lietuvos. 
Prašomas atsiliepti pats Vladas 
Bendikas arba žiną apie jį. Rašykite 
Mūsų Pastogei.

♦♦♦

Pastaruoju metu pasaulio spauda 
atkreipė dėmesį į nepaprastą ir sku
botą Sovietų Sąjungos ginklavimąsi. 
Ypatingai šis klausimas nagrinėja
mas amerikiečių spaudoje kai senato 
ir kongreso buvo apkarpytos gink
lavimosi išlaidos. Pagal spaudos 
prielaidas šiandie Amerika stovinti 
nuoga prieš bombų ir raketų ataką. 
Anksčiau buvusios priešraketinės 
priemonės, saugančios miestus, iš
montuotos, tuo tarpu Rusijoje vis
kas vyksta’priešingai: stiprinamas 
miestų gynimas ir sparčiai plėtojami
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SPALVOTI TELEVIZIJOS APARATAI 
22”.......$550.00; 26”...... $715.00;

Skambinkite tel. 695186

Bestway T.V.
SALES & SERVICE 
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puolamieji ginklai. Pasauly išsirek- 
lamavusi kaip labiausiai už taiką ir 
tautų draugystę stojantį valstybė 
Sov. Sąjunga sparčiausiai ginkluo
jasi ir vysto ypač puolamąją jėgą.

»**
Nors ir viduržiemis, bet vis tik 

surizikavo atvykti į Sydney ir čia 
paatostogauti brisbanietis p. Ro
čius, kuris džiaugiasi bendraudamas 
su lietuviais ir labai nenupeikia 
Sydnejaųs klimato.

***
Sužinota, kad rugpiūčio 1 d., sek

madienį, Syd. Lietuvių Klube bus 
pravestas nepaprastas madų para
das. Žada būti ypatingai patrauklu 
ir įdomu.

Chiropodistas
Litą V. ANDREWS 

nuo pernai spalio mėn. persikėlė į 
26 a Burwood Rd., Burwood netoli 
paveikslų įrėmavimo galerijos. Tas 
pats telefonas 740395

LYGIOSIOS

— Mano žmona susiginčijo 
su elektros kompanija, — sako 
Jonas.

— Kas laimėjo? — klausia Jo
kūbas.

— Buvo lygiosios. Mes negau
name elektros, o jie negauna pi
nigų, — paaiškina Jonas.
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JONIŲ ĮSPŪDŽIAI

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULI
i

MARSEILLE, BARCELONA,
• TANGIER, LISBOA.

Palikęs saulėtuosius Rivieros 
krantus, saule įdegęs jau kaip tikras 
Australijos aboridžinas, gana neno
riai sėdu į traukinį ir traukiu tolyn į 
Prancūzijos vakarus. Vasara, saulė 
ir tūkstančiai ja besidžiaugiančių 
matosi pro vagono langus, kai tuo 
tarpu, pagalvoju, mano draugai 
Australijoje yra savo žiemos vidu
ryje. Marseille miestas turi apie mi
lijoną gyventojų ir yra pats svar
biausias Prancūzijos uostas. Be
vaikščiojant po didelį ir tikrai gražų 
uostą, kuriame matėsi daugybė 
visokiausio tipo laivų ir šone jo šim
tai įvairiausio dydžio jachtų, į akis 
krito gražus uosto krantų išpuoši
mas, daugybė didesnių ir mažesnių 
restoranų bei kavinių, gi vakarais 
čia būdavo tikras šviesų paradas, 
tūkstančiai žmonių atvirame pa
krančių ore džiaugdavosi vasaros 
tyliais vakarais bevalgydami lauko 
restoranuose, begurkšnodami rau
donąjį vyną ir, žinoma, bestebėdami 
gražias prancūzes, bevaikščiojančias 
uosto bulevarais ir bedemonstruo- 
jančias savo prancūzišką grožį. 
Marselyje man ypatingai patiko la
bai skanūs žuvų patieklai ir, kaip 
niekur kitur Europoje, labai skanios 
žuvies sriubos. Netoli uosto yra la
bai įdomus laivų muziejus, kuriame 
aš, nors ir ne jūrininkas, žiūrėjau į 
visą laivininkystės istorija, senovės 
ir dabartinius modernius laivus. Pa
čiame Marselyje yra labai daug už
sieniečių ir net atskiri Afrikos juo
dųjų kvartalai, kuriuose yra didžiu
liai vietiniai turgai ir vakare net ne
jauku darosi, tačiau prancūzai mane

Musų Pastogė Nr.28, 1976.7.19, psl. 4

(Tęsinys)

nuramino, pasakydami, kad čia ne 
Amerika ir aš galiu nieko nebijoti. 
Nežinau kur dabar kovoja Svetim
šalių Legijonas, tačiau netoli Mar
selio pilies yra ir šio legijono būsti
nė, kurią iš šalies apžiūrėjau ir pri
siminiau savo kelis sportininkus 
draugus, kurie anksčiau žaidė krep
šinį už jį. Labai įdomu čia yra taip 
vadinamos viduryje miesto esančios 
senų žmonių alėjos. Tai gražiose 
miesto alėjose kiekvieną popietę su
sirinkę pensininkai vaikščioja, ilsisi 
sėdėdami ant suoliukų ir kone visą 
laiką tarpusavyje kažką tai disku
tuoja. Vakarui atėjus juos pakeičia 
jaunimas ir, žinoma, kaip niekur ki
tur daugybėlinksmų merginų, kurių 
iš visos Prancūzijos čia yra daugiau
siai. Tam visam dar daug padeda 
esanti infliacija, sunkus darbo gavi
mas, kas daugiausiai atsiliepia į už
sieniečius ir pabėgėlius iš Alžyrijos, 
Tuniso ir kt. Ką gi daryt merginom, 
valgyt, apsirengt norisi, o frankai iš 
dangaus nekrenta.

***
Kuriam laikui palieku Prancūziją, 

jos linksmąjį gyvenimą ir traukiu 
jau į Ispaniją. Pervažiavus Port Bou 
sienos uostą, atsiduriu garsiojoj 
Barcelonoj. Tai netoli 3 mil. gyven
tojų turįs miestas, pastatytas jau 
Il-me šimtmetyje prieš Kr. g. 
Neskaitant, kad Barcelona yra pats 
kosmopolitiškiaušias miestas visoje 
Ispanijoje, čia galima rasti ir labai 
daug tikrai įdomių ir originalių pa
minklų, muziejų, pastatų ir net visą 
specifinį Gotų kvartalą ir labai gra
žią istorinę gotišką katedrą, pasta
tytą toje vietoje, kur senovėje buvo 
romėnų dievo Jupiterio šventovė. 
Labai įdomus yra Pueblo Espanol,

Rašo Antanas Laukaitis.

kur kiekvienas pastatas reprezen
tuoja paskirų Ispanijos provincijų 
architektūrinį stilių. Su didžiausiu 
įdomumu stebėjau Kolumbo laivo 
"Santa Maria” repliką, su kuriuo jis 
1493 metais triumfališkai grįžo. Čia 
"Salon del Tinell" formaliai Kolum
bas buvo sutiktas ir pasveikintas Is
panijos karalių Izabelės ir Ferdi
nando ir čia buvo oficialiai pakrikš- 
tintas pirmasis Amerikos indėnas. 
Barcelona kaip ir visi senieji 
miestai, turi savo senąjį ir naująjį 
kvartalus. Pats įdomiausias yra se
nasis rajonas, su savo kelių metrų 
pločio gatvelėmis, ispanų stiliaus 
namais, specifiniais namų papuoša
lais ir daugybe mažų užeigėlių, res
toranėlių bei kavinių. Gyvenau ir aš 
šiame senovės rajone ir pirmą vaka
rą buvo tikrai nejauku, tačiau Ispa
nijoje yra puiki tvarka, daug polici
jos, kariuomenės ir užpuolimų nesi
girdėti. Vakarais su didžiausiu įdo
mumu teko dalyvauti ir stebėti is
panus linksminantis. Papuoliau vie
ną vakarą į studentų kvartalą. Viena 
prie kitos mažos užeigos pilnos jau
nų žmonių ir, netelpant viduje, siau
ros gatvelės perpildytos jaunimu. 
Visi geria vyną ir, kad kaip ir mūsų 
studentai, tuoj daina, gitara ir net 
įdomūs šokiai gatvelėse. Ispanai ne
mokai vien gerti. Būtinai turi būti ir 
valgis, o jų visokiausių kiek tik nori 
ir kokių tik nori. Labai įdomios yra 
daugumos šių užeigėlių vidaus de
koracijos. Viena viduje yra išdeko- 
ruota daugybe rūkytų sausų kumpių 
ir svarbiausiai tikrų. Kita dekoruota 
vienokiomis, kita kitokiomis žuvi
mis, bačkomis, buteliais ir viskas 
kas tik yra natūralu, čia galima ras
ti. Nesu taip masiniai ir tiek daug 
originalių maisto ir kitų dekoracijų 

tiek daug matęs. Pradžioje atrodė 
gan keista, tačiau labai greitai akis 
apsiprato ir buvo visiškai viskas is
paniška, kitaip negu visur kitur man 
teko matyti. Niekur Europoje nesu 
tiek daug matęs jaunų mergaičių ir 
tikrai visai jaunų, taip daug rūkan
čių ir taip daug vyno geriančių, nors 
Ispanijoje yra visai skirtinga negu 
kitur Europoje, ypatingai kaimyni
nėje Prancūzijoje. Čia nematysi 
laisvų merginų gatvėse, ispanės į 
užsieniečius žiūri gana išdidžiai, ne 
taip lengvai su jais susidraugauja ir 
artimiau jas pažinti gali tik tada, 
jeigu tau jas kas nors iš jų pažįsta
mų ir dar ispanų supažindina. Kitaip 
ispanės lieka tik ispanams. Ispanijoj 
labai įdomūs yra turgai. Visko yra 
labai daug, tačiau pvz. mėsa, kaip ir 
visur Europoje, čia yra labai brangi 
ir žmonės ją perka kone gramais. 
Man labai patikdavo rytais nueiti į 
turgų, nusipirkti didelį gabalą ge
riausios dešros, ilgą prancūzišką 
bulką, šviežių pamidorų ar agurkų ir 
bevaikščiojant po turgų, viską ska
niai suvalgyti, ką daro ir daugelis 
ispanų, su skirtumu tik, kad aš 
turėdavau visą dešrą rankoj, o jie 
tik po riekelę.

Netoli mano gyvenamo pensijono 
buvo ir Picąsso muziejus jo rūmuo
se. Šis muziejus yra visuomet pilnas 
jaunų žmonių iš viso pasaulio. Kaip 
ir pats muziejaus vidus, taip ir visa 
jo išorinė aplinkuma yra labai origi
nali, ispaniška. Keista, viduje teko 
matyti vieną jauną vokietaitę, atsi
sėdusią prieš vieną iš Picasso pa
veikslų, vaizduojančių lyg tai moterį 
su dviem galvom ir trim krūtims ir 
verkiančią. Susigraudinau ir aš pats 
ne dėl paveikslo, bet dėl tos mergi
nos, galvodamas gal kas nors ją ap
vogė, ar šiaip ką nors padarė. Pa
klausiau, kas yra? O ji, giliai atsidu
susi ir sako kukčiodama man: ”O, 
kad taip aš galėčiau nors trumpai
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AUSTRALIJOS LIET. DIENOS 
JAUNIMO VAKARO REIKALAI

Kreipiuosi į jaunimą, kuris pavie
niui ar su grupėmis galėtų pasiro
dyti Jaunimo Talentų Vakare gruo
džio 28 d. Kew Town Hall. Norėčiau 
kaip galint greičiau gauti žinių apie 
jūsų numatytą ir ruošiamą progra
mą.

Brangūs tėveliai, paskatinkite sa
vo jaunimą, kad mes visi galėtume 
pasidžiaugti mūsų jaunimo talen
tais.

Regina Mačienė
A. Liet. Dienų Melbourne 

Komiteto Jaunimo vakaro vadovė 
14 Cleve Rd., 
Pascoe Vale, 3044, 
tel. 350 3342

PARENGIAMIEJI DARBAI

Pastarajame A.L.D. K-to posėdy 
(birželio 26 d.) buvo aptarta visų pa
rengimų eiga: technikinis paruoši
mas Melbourne, parengimų laikas, 
tvarką, patalpos ir kt., o taip pat 
vykstąs pasiruošimas atskirose 
Australijos vietovėse.

Komitetui malonu pranešti, kad 
visiems parengimams, o kur reikia 
ir jų repeticijoms patalpos gautos. 
Tikime, kad jomis bus patenkinti 
aktyvūs dalyviai ir svečiai.

A.L.D. Komitetas, aptardamas 
pasiruošimo eigą atskirose vietovė
se, pastebi, kad grupės ar organiza
cijos dar nepakankamai teikia žinių 
Komitetui ar parengimų vadovams.

*■*» VK; • ii. !•< ’i-S* ■!*•'''T*-***'

ATVIROMIS...
valandėlei gauti ’’Maestro” įkvėpi
mą ir ką nors panašaus sukurti”. 
Nusijuokiau ir pagalvojau, kad aš ne 
jo idėjų norėčiau, bet nors vieną iš 
tų kleckinių paveikslėlių. Tada jau 
tikrai su stiliumi galėčiau po pasaulį 
pakeliauti. Ispanijoje ir Barcelonoje 
labai daug turistų, tačiau iš pačių is
panų gana jau nedaug tekalba ang
liškai ir jie yra gana užsidarę.

Palikus Barcelona spaudžiu dar 
tolyn į pietus ir pasiekiu Malaga 
miestą. Šis Andalūzijos miestas yra 
centras Ispanijos ’’Costa del. Sol”. 
Čia visą laiką yra labai gražus ir 
švelnus oras ir žiemos beveik kaip ir 
nėra. Malaga pasižymi savo gar
siaisiais šio vardo vynais ir jų mė
giamu ’’portu”. Čia, kaip ir visame 
šių vietovių pajūryje yra labai daug 
sportinių varžybų, arklių lenktyvių, 
tarptautinių golfo varžybų ir pan. 
Ispanijos pietiečiai yra gal nuošir
desni žmonės negu šiaurėje, tačiau 
jų tęmperementas ir karštas krau
jas galima ir daug lengviau pastebė
ti.

Atvažiavus į patį Ispanijos išky
šulį, Algericas miestą, po truputį 
daugiau negu dviejų valandų plau
kimo laivu, atsidūriau taip vadina
mame ’’Pasaulio kryžkelyje” - Tan
gier. Šis miestas, rodos, taip netoli 
Europos, yra jau Afrikoje ir jis yra 
visiškai skirtingame gyvenimo pa
saulyje. Tangier, kaip ir prieš šimt
mečius, taip ir dabar yra pasaulio 
žulikų, vagių, apgavikų, šnipų ir vi
sokių kitokių nusikaltėlių sostinė. 
Pats miesto vidurys yra labai gražus 
ir pajūrio paplūdimai nėra niekuo 
prastesni už gražiąją Rivierą.

Visur pilna žmonių, visi gražiai 
apsirengę, tačiau vienas į kitą kažin 
kaip keistai pažiūri ir pagalvoja, kas 
tu toks per tipas esi ir ką tu čia vei
ki. Pačiame mieste gal taip blogai ir 

Komitetas, neturėdamas pilnesnių 
žinių, dar neturi kai kurių parengi
mų pilnesnio vaizdo. Todėl prašome 
nedelsniant siųsti savo pranešimus.

EKSKURSIJA IŠ AMERIKOS. 
Ekskursija iš Amerikos atvyks 
gruodžio 18 d. ir Australijoje išbus 
iki 1977 m. vasario 6 d. Atvykstan
čių tautiečių sąrašas bus paskelbtas 
iš anksto. Mūsų pareiga, o ypač 
melburniečių, atvykstančius svečius

Gėlių pardavėja Adelaidėje

Šių metų balandžio mėn. 11 d. 
Adelaidės L. Namuose įvyko bend
ruomenės Moterų Sekcijos suorga
nizuotas ir puikiai pavykęs didžiulis 
gėlių išpardavimas apie kurį būtina 
plačiau pakalbėti.

Jos buvo atvežtos iš Melburno, 
bet labai šviežiai tarsi prieš valandą 
nuskintos. Jas suskynė, sumerkė į 
vazas, susodino patvoriais ir nuo 
paletės perkėlė į drobę gabi mel- 
burniškė menininkė Irena Joku- 
bauskienė. Jos gėlės išdabintos iki 
gimnazistiško paišybos mokytojo 
reikalavimų, aptrauktos vos įmato
ma rudens popiečio miglele, arba 
saulėtekio ūku, detalizuotos iki fo

tografinio tikslumo. Tai tikra Dievo 

nėra, tačiau priemiesčiuose, vieti
niuose kvartaluose ir jų garsiajame 
Casbah jau yra visai kitaip ir vaka
rais gali būti pavojinga. Visur čia 
labai daug įvairiausių įtartinų lan
dynių, landynėlių, į kurias tave vi
lioja visokiausio plauko merginos ir 
taip vadinami ’’Charlie”, kurie yra 
agentai viskam. Jie gaudo vyrus 
merginom, merginas vyram, o tur- 
tingesniom, ypatingai senesnio am
žiaus amerikonėm, jie aukso kalnus 
meilėje prižada. Kaip Azijos ir Eu
ropos susikirtime Istambule buvo 
įdomu matyti jų bazarą, tai ir čia 
Afrikos - Europos kampe yra pats 
didžiausias mainų, prekybos ir de
rėjimus! centras. Visur ir čia reikia 
derėtis, ginčytis, kol galų gale gali 
nupirkti prekę už gana žemą kainą. 
Gana pigūs ir neblogi yra marokie- 
tiški odų išdirbiniai. Jeigu jau Tur
kijoje aš su gana dideliu atsargumu 
vaikščiojau vakarais po jų senąjį 
miestą, tai čia jau to padaryti pats 
vienas nedrįsau ir dvi dienas teko 
vakarais gėrėtis tik moderniškuoju 
Tangier, kas ir buvo labai įdomu ir 
savotiškai kitaip negu senuosiuose 
Europos miestuose.

Atplaukęs vėl laimingai atgal į 
Europą ir ženklan to išlenkęs ispa
niško juodojo vyno, patraukiau į pa
čius Europos pietus - Portugaliją ir 
jos sostinę - Lisboa (Lisaboną). Ji 
yra pačiame kampe Europos vaka
ruose. Portugalija eilę metų oku
puota keltų, finikėnų, romėnų, ara
bų ir kt., savo atskirą nepriklauso
mumą įkūrė 1143 metais. Portugalų 
kalbą kalba virš 140 mil. žmonių ir 
patys portugalai yra paskirų rasių ir 
kultūrų mišinys. Pati Lisabona yra 
gražus miestas, turįs taip pat se
nuosius ir naujuosius kvartalus. 
Kaip ir Roma jis yra pastatytas ant 
septynių kalvų. Sename mieste ma
tomas yra senasis mūrų stilius. Pati 
pagrindinė Avenida de Libęrdade 
gatvė yra labai graži ir puošni, ta- 

priimti ir teikti jiems geriausią glo
bą.

’’Gyvataras”, Hamiltono (Kana
dos) tautinių šokių grupė deda pas
tangų ir tikime, kad jai pavyks at
vykti į Australiją ir dalyvauti A.L. 
Dienose. Gyvatarą globoti imasi 
Melbourne ’’Klumpakojis”.

OFICIALI KELIONIŲ AGEN
TŪRA. Australijos Liet. Dienų 
K-tas pavedė TAA lėktuvų bendro
vei būti oficialia agentūra vykstan
tiems į A.L. Dienas.

A.L.D. Komitetas tai pavedė p. B. 
Stankūnavičiaus kelionių biurui - 
Business Holyday Travel Consul
tants tvarkyti visų kelionių reikalus. 
B. Stankūnavičiaus biuras teiks ge
riausią ir pigiausią patarnavimą. 
Prašome sekti jo skelbimus mūsų 
spaudoje.

Ignas Alekna
A.L.D. K-to narys skaudai ir 

informacijai

dovana ponios Jokubauskienės 
akims ir labai mažo teptuko neper
krautiems brūkšniams. Pasirodo, 
kad tremtis be savo rūdžių turi švy
tėjimo, kuris sublizga visu grožiu 
atskirų individų talentuose, nors ir 
nejaučiant gimtųjų klonių gravita
cijos. Vaikštai po saulės nubučiuotas 
saulėgražas, lietučio nuplautas 
aguonas, rudenėjančias chrizante
mas, užmini ramunėlę ir siekdamas 
melsvos vosilkos stabteli ties rau
donskruoste poncecija, čia pajunti, 
kad jau ne Slavikai. Stebėdamas 
magnoliją atsimeji taksą ir solida- 
rumonesumokėtąmokestį, atseit pa
junti tikrovę. Ponia Jokubauskienė 
labai kruopšti. Visi jos pievų take
liai,. paupiai švariai nušluoti, iš
grėbstyti ir pabarstyti gelsvu smė-

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

čiau viskas joje brangu. Uoste yra 
labai įdomūs žuvų turgai ir prekyba 
čia vyksta visą laiką. Žuvis čia yra 
taip pat labai gera ir jos patiekalai 
išskirtini. Labai įdomios yra ’’vari
nas” - moterys žuvų pardavėjos. 
Šiuo metu ten vyko labai didelė ko
va dė būsimų prezidento rinkimų. 
Jau Italijoj buvo daug, tačiau čia tur 
būt nei su žiburiu nerasi tuščios vie
telės, nei ant tvorų, nei ant bažnyčių 
ir gražiųjų paminklų, kur nebūtų 
komunistinių ženklų, šūkių ir jų 
reklamų. Taip apteršto miesto aš 
dar niekur kitur nemačiau. Miesto 
centre teko matyti daug jaunų vrų ir 
merginų, įvairių rasių, kurie net ir 
man siūlę pirkti ar dalyvauti narko
tikų partijėlėse. Bedarbių čia 
labai daug o darbo nėra, gal dėl to ir 
komunizmo eiliniai žmonės čia 
laukia. Pats pragyvenimas yra tur
būt pats pigiausias iš visos Europos, 
tik turėk nors truputį pinigų. Labai 
nustebau čia pamatęs ištisas alėjas, 
kuriose vienas prie kito yra knygų 
kioskai. Nors ir neturtingi portuga
lai čia ateina tūkstančiais vakarais, 
renkasi, skaito ir labai daug perka 
gerų pasaulinio masto rašytojų kny
gų. Pasirodo, jie tik prieš kelis me
tus, mirus juos Hgą laiką valdžiu
siam diktatoriui, atgavo pilną laisvę, 
kurią dabar ir išnaudoja kiek tik gali 
įsigyjant knygas kurių anksčiau 
Portugalijoje nebuvo galima turėti. 
Lisabona, nors ir nešvari, yra verta 
pamatyti. Gi jų ”Caldo verde” sriu
bos reikia būtinai turistui paragauti!

(Bus daugiau) 

liu. Viskas šventadieniška, giedra 
jauku. Nesimato sunkių spalvų ir 
debesuoto dangaus, tai menininkės 
nuotaikos išdava. Adelaidiškiams 
neseniai prisisotinusiems Meno 
Festivalio patiektais, pasaulinio 
masto dailininkų patiekalais su jų 
astronomiška kaina, ši gėlių paroda 
buvo tikras atsigaivinimas. Lanky
tojai per dvi valandas beveik viską 
išpirko. Pasirodo, kad žmonės sko
nio ir pinigo turi. Svarbiausia, kad 
pati menininkė atvira, kukli, be iš
didumo sakosi nesiekianti Parnaso 
viršūnės, o tik pasiėmusi paletę, ge
ros nuotaikos vedama išeina pasi
vaikščioti... tarp saulės dangaus ir 
gėlių.

Kalbu su vienų lankytoju įsigiju
siu net du paveikslus. - Tai matai ši
tą. kabinsiu į dainingą o šitas bus 
lonžėje ir man visada primins tėviš
kės lankas. Būtų labai džiugu, kad ir 
toliau p. Jokubauskienė braidytų po 
rasotas pievas, skindama irisus, 
žvangučius ir katpėdėles. -Skabytų 
juos pasidėjusi ant sename dvare 
esančio šulinio rentinio, atsirėmusi 
arkliams girdyti lovio. Tai būtų per
dėm lietuviška, sava.

Adelaidės moterų sekcija su jos 
motorizuota sekretore p. N. Armi
niene įrodė, kad be cepelinų, kugelio 
ir šaltibarščių, jos sugeba patiekti 
lietuvių bendruomenei ir dvasinio 
maisto kupiną korį.

V. Dumčius

AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ

FONDE
AUKŲ VAJUS

Australijos Liet. Fondo Valdyba 
su pasitenkinimu praneša, kad į 
paskelbtą A.L. Fondo vajų mūsų 
tautiečiai jau atsiliepia prisiųsdami 
aukų, o tuo pačiu įpareigodami Fon
dą vykdyti jam skirtą uždavinį - 
remti Australijos lietuvių tautinę 
veiklą.
Aukojo: po 100 dol.- p.p. R. Cibas 

(NSW), V. Vilkaitis (NSW); po 50 
dol.- p. K. Znukas (Qld.); po 30 dol.- 
p. B. Vanagas (Vic.) ir Melb. Liet. 
Klubas, savo įnašą pakeldamas iki 
105 dol.; po 25 dol.- p.p. J. Šniras 
(Vic.) ir J. Levickas (NSW); po 20 
dol.- p.p. V. ir G. Ališauskai (Vic.); 
15 dol.- p. G. Birieta (Vic.); po 10 
dol.- p.p. Adomaitis (Vie.), V. 
Dumskis (Vic.), J. Jokubavičius 
(Vie.), I. ir I. Rubaževičiai (Vic.), Alf. 
Sadauskas (Vic.), P. Kviecinskas 
(Qld.), F. Ročius (Vie.), V. Sidabrą 
(Vic.), M. ir J. Slavėnai (NSW), J. ir 
P. Šėkai (Vie.), I. ir E. Vaitkai (Vic.), 
I. Žvirzdinienė (NSW); po 5 dol.- 
p.p. V. Baltrukonis (Vic.), A.E. Vil
kinąs (Qld.), O. Kazlauskienė (Vic.), 
V.V. Šliogeris (NSW).

Pastaba: a/ p.p. R. Cibas ir V.Vil- 
kaitis įrašyti į A.L. Fondo šimtinin
kų sąrašą.

b/ p.p. Slavėnai šiuo įmokėjimu 
padidino Vinco Mykolaičio - Putino 
atminimo įnašą iki 35 dol. ir pažadė
jo jį pakelti iki 100 dol.

c/ Pažadėjimų tapti A.L. Fondo 
šimtininkais yra ir daugiau.

d/ Šia proga atkreipiame dėmesį, 
kad labai gražu mirusį asmenį pa
gerbti įnašu į A.L. Fondą. Pirktos 
gėlės ar vainikai greit sunyksta ne
palikdami jokio atminimo ženklo.

A.L. Fondo Valdyba, dėkodama 
čia minėtiems aukotojams tiki, kad 
A.L. Fondas dar sulauks gausių au
kų iš įvairių Australijos vietovių.

A.L. Fondo Valdyba

Salėje garsiai buvo paskelbta, 
kad kažkas pametė piniginę su 
1,000 dot, o radybų pažadėta 
šimtas dolerių. Gi iš minios už
pakaly kažkas riktelėjo:

— Aš duodu du šimtus.
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■

Medibank -
DABAR GERIAU NEGU BUVO

PAGAL NAUJUS SVEIKATOS DRAUDIMO POTVARKIUS, 
KURIE ĮSIGALIOJA NUO ŠIŲ METŲ SPALIO 1 DIENOS:

| KIEKVIENAS YRA APRŪPINTAS SVEIKATOS DRAUDA

MEDIBANK TEIKIA STANDARTINĘ PARAMĄ ŽEMIAUSIA 
KAINA - KIEKVIENAM GYDYTOJO IR LIGONINĖS GLOBĄ

■ PENSININKAI, GYVENĄ TIK IŠ SAVO PENSIJOS, IR TIE, 
GAUNĄ ŽEMIAUSIAS PAJAMAS, NEMOKA JOKIŲ PRIDĖTI
NIŲ MOKESČIŲ

VISI KITI BUS APRŪPINTI ATSIŽVELGIANT Į JŲ TURTĄ

JŪS GALITE PASIRINKTI:

1. MEDIBANK BASIC. JIS PADENGIA GYDYTOJO IŠLAI
DAS IR LEIDŽIA NAUDOTIS BENDRA PALATA LIGONINĖJE.

2. MEDIBANK PACKAGE. JIS VEIKIA PAGAL JŪSŲ PA
JAMAS IR KIEK JŪS ĮMOKATE. JIS PRIEINAMAS 
APSIDRAUSTI DU DARBUS TURINČIOM ŠEIMOM.

3. MEDIBANK PRIVATE INSURANCE ARBA PRIVATUS 
SVEIKATOS DRAUDIMO FONDAS.

| TIE, KURIE APSIDRAUDŽIA PADENGIANT GYDYMO IR 

LIGONINĖS IŠLAIDAS, NEMOKA JOKIŲ PRIDĖTINIŲ MOKES
ČIŲ

»

| PRIVATI MEDIBANK DRAUDA IR PRIVATŪS SVEIKATOS

FONDAI APMOKA JŪSŲ PASIRINKTĄ GYDYTOJĄ IR PRIVA
ČIĄ PALATĄ LIGONINĖJE.

H MEDIBANK KONKURENCIJA PASTOJA KELIĄ IŠLAIDOMS 

IR MOKESČIAMS IR PAKELIA STANDARTUS

J BENDRAS AR VISUOTINIS APDRAUDIMAS BUS IŠLAIKO

MAS.

LIGI SPALIO 1 D. JŪS TURITE LAIKO APSISPRĘSTI IR 
PASIRINKTI. PER TĄ LAIKĄ VYRIAUSYBĖ APRŪPINS JUS 
INFORMACIJA, KAS PADĖS JUMS APSISPRĘSTI.

Authorised by the Commonwealth Department of Health.

Mūsų Pastogė Nr. 28, 1976.7.19, psi. 6
DH M2.367.77

6



r

Gerb. Mūsų Pastogės Redaktoriau,

Jūsų redaguojamo laikraščio 
š.m. Nr. 26, psl. 6 J. Venckus iš Vik
torijos parašė Jums laišką, kuriame 
jis pareiškė, kad jam nepatinką V. 
Šliogerio rašiniai, kuriuose kriti
kuojamas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas, niekinami 
dvasiškiai, aštriai puolamas Vatika
nas. Tokie straipsniai netarnaują 
bendruomenės sugyvenimui. Jei 
"Mūsų Pastogė” randa, kad tokie 
pono V. Šliogerio straipsniai teisin
gi, tai man ’’Mūsų Pastogės” 
daugiau prašau nesiuntinėti”, taip 
J. Venckus baigia savo laišką.

Redakcijos prieraše Jūs J. Venc
kaus laišką pavadinate vienašališku 
ir netolerantingu. Objektyvus skai
tytojas negali sutikti su Jūsų nuo
mone. Ištikrųjų V. Šliogeris savo 
rašiniuose ”M.P.” reiškia savo įsiti
kinimus prieš Katalikų Bažnyčią, 
prieš kunigus, prieš Vatikaną rem
damasis savo individualiais įspū
džiais ir atskirais išgyvenimais, juos 
be atodairos ir reikiamo pagrindimo 
apibendrindamas, bei neigiamai for
muluodamas. V. Šliogerio Kat. Baž. 
jos dvasiškių bei Vatikano kritika 
kaip ir kai kurių kitų proginiai kri
tiški pasisakymai tuo pačiu klausi
mu, tilpę ”M.P.” puslapiuose, dau
gumoje yra ne rimti svarstymai, bet 
paprasta agitacija, niekinanti K. 
Bažnyčią, Vatikaną ir kunigus. Kad 
V. Šliogerio užsipuolimas prieš Va
tikaną yra neteisingas ir vienaša
liškas, matyti iš jo daromo Vatika
nui kaltinimo, kodėl-Vatikanas rašė
si po Helsinkio konferencijos susi
tarimu. Už tą parašą V. Šliogeris 
kaltina Vatikaną pardavus Lietuvą 
Sovietams. Bet po Helsinkio susita
rimu, po tuo pačiu susitarimo teks
tu, pasirašė nė vienas Vatikanas. 
Pasirašė visa eilė Vakarų valstybių 
atstovų. V. Šliogeris kitų Helsinkio 
susitarimo signatarų nekaltina Lie
tuvą pardavus. Jis kaltina tik vieną 
Vatikaną. Ar gi tai teisinga? Ar ne
vertėjo Redakcijai, prieš spausdi
nant šiuos V. Šliogerio pasisakymus, 
su autorium pasiaiškinti ir jų iš
vengti?

Teisinga Redakcijos pastaba, kad 
"Mūsų Pastogė” yra bendruomenės 
laikraštis, o ne koks siauras vienos 
pakraipos leidinys. Ištikimai laikan
tis pastaboje išreikštos minties 
"Mūsų Pastogė” turėtų taikytis prie 
visų bendruomenės narių, neleisti 
"siauros pakraipos” asmenims už- 
gaudinėti kitų bendruomenės narių 
tikėjimo jausmų, jų vadovybės , va
dovaujančių asmenų, įsitikinimų ar 
ideologijų. ”M.P.” jau ne kartą yra 
prasilenkusi su šia elementaria, mū
sų spaudai taip reikahnga, žurnalis-

Atsiųsta paminėti

Lietuvių tautos ir valstybės isto
rija. Trečioji dalis. Istorijos vadovė
lis lituanistinių mokyklų XI skyriui 
arba VII klasei. Redagavo Vincentas 
Liulevičius. Išleido JAV Liet. B-nės 
Švietimo Taryba, Chicago, 1975. 207 
psl. Kietais viršeliais. Kaina 5 dole
riai. Užsakyti galima šiuo adresu: 
Antanas Kareiva, 7030 S. Rockwell 
St., Chicago, Bl. 60629.

Tai gausiai iliustruotas mokyklai 
ir jaunimui pritaikintas Lietuvos is
torijos vadovėlis su skyrelių sant
raukomis, klausimais ir uždaviniais. 
Dėstymo forma pritaikinta moder
niai šių dienų mokyklai. Mūsų žino
mi pedagogai šią knygą ypač palan
kiai įvertino. Juo galėtų susidomėti 
ir lietuvių mokyklos Australijoje bei 
tėvai.

Skaitytojai pasisako
ATVIRAS LAIŠKAS 
p. J. Venckui iš Victorijos.

Gerb. tautieti, mane nustebino jūsų 
laiško turinys, ’’Mūsų Pastogėj” No. 
26, smerkiantis p. V. Šliogerio 
straipsnius ir grasinimas ’’Mūsų 
Pastogei”.

Aš manau, kad mudu turime pa
diskutuoti,ar jūs savo laiško išvadas 
bazuojate ant teisingų ir objektyvių 
pagrindų. Jūsų trumpas laiškas ma
nęs niekur neįtikino, o tik sukėlė di
delių abejonių, kad, bazuodami lie
tuvių gyvenimą jūsų laišku, mes su- 
keltumėm lietuvių bendruomenėje 
tarpusavio karus’, prieitumėm prie 
lietuvių spaudos likvidacijos ir pasi- 
tarnautumėm tik mūsų bendram 
priešui.

Net lietuvių kunigai, kurie keliais 
atvejais bandė patikslinti p. V. Šlio
gerio minimus faktus, nesinaudojo 
tokiais motyvais kaip jūs, pavyz
džiui: ’’Man nepatinka p. V. Šlioge
rio straipsniai...”, ”Aš jaučiu...”, 
’’Jau ne kartą jis aštriai pasisako...”, 
”Aš kaip tik manau...’ Iki šiol aš ne
turėjau pagrindo manyti, kad mūsų 
kunigai būtų tiek naivūs naudoti 
panašius į jūsų motyvus.

Aš noriu užkliūti už kiekvieno jū
sų tipiško pasisakymo ir pareikšti

Palaikykime ir remkime 
Australijos Lietuvių Fondą

tine etika, ir tuo įveldama bendruo
menės oficiozą į nenaudingas krizes. 
Mums silpnėjant ir senstant ypatin
gai nereikėtų veltis į tokius dalykus, 
kurie veda į konfliktus,, užsigavi
mus, neteisingus kaltinimus ir kri
zes.

Redakcijos prierašo paskutinis 
sakinys: ’’Rašykite savo nuomonę - 
mielai skelbsime, bet nebandykite 
užčiaupti tų, kurie jau rašo” yra la
bai nesuprantamas. Atrodytų, lyg 
juo norima ginti spaudos laisvę. Jei
gu tai ištikrųjų yra spaudos laisvės 
išreiškimas, tai reikia pasakyti, kad 
Redakcija tikrai nesupranta, kas yra 
spaudos laisvė. Spaudos laisvė nėra 
leidimas rašyti kiekvienam, ką jis 
nori. Kiekvienas rašantis, kaip ir 
kalbantis, turi laikytis tiesos, teisin
gumo, garbingumo, gerbti kitus 
žmones, jų teises, jų įsitikinimus, 
religiją, jų politinį nusistatymą ir 
t.t. Spaudos darbas yra labai atsa
kingas. Mes savoje spaudoje per 
mažai rūpinamės savo rašinių tei- 
.singumu, objektyvumu, 
korektiškumu vardan tariamos 
spaudos laisvės. Nesilaikanti spau
dos etikos spaudos laisvė veda į są
myšį, suskaldymą bendruomenės, į 
teismus ir kitokias blogybes, kaip 
spaudos nevertinimą ir jos atsisa
kymą. J. Venckus išreiškė daugelio 
”M.P.” skaitytojų jausmus. Nemaža 
”M.P.” skaitytojų ir man pareiškė 
tas pačias mintis, kurias iškėlė J. 
Venckus. Redakcija ir bendruome
nės laikraščio leidėjas - Krašto Val
dyba turėtų atsakingiau priimti J. 
Venckaus laišką ir jam padėkoti už 
mandagų atvirumą. Paniekinimo ir 
pažeminimo, kurio jis susilaukė iš 
Redakcijos, jis tikrai neužsitarnavo.

Kun. dr. P. Bačinskas.

AUKOK LIETUVIŲ FONDUI 

savo nuomonę, kodėl su jumis nesu
tinku.

Pirmiausiai jūsų pareiškimas: 
’’Man nepatinka p. V. Šliogerio 
straipsniai..’ Aš turiu pripažinti, kad 
jis neblogai parašo straipsnius, jis 
naudoja viešai žinomus faktus ir bet 
kokių išvadų jis neremia jausmais, 
'patinka ar nepatinka’ nuotaikomis, 
bei tuo, ką jis mano. Jei jis padaro 
elementarinius žurnalisto komenta
rus, išplaukiančius iš faktų, tat nėra 
nusikaltimas, o tik pagalba daugeliui 
iš mūsų lengviau suprasti faktus. 
Kad straipsniuose yra daug faktų, 
kurie mums ir nepatinka ir nemalo
nūs, tad ne jo kaltė. Kaip mes suži- 
notumėm apie įvairius faktus, jei 
niekas apie juos neparašytų. Ar is
torija turi būti klastojama. Pagaliau 
mes galime šio to iš istorijos ir pasi
mokyti. Net Lietuvos himnas sako - 
tavo sūnūs iš praeities te stiprybę 
semia. Tamsta labai klysti, jei gal
voji, kad galima skaityti tik tai,kas 
jums patinka. Šitokiu keliu jūs nie
kur nenueisite ir nerasite išmintingo 
žmogaus, kuris jums pritartų.

Toliau aš noriu sustoti prie jūsų 
išvados, kurią jūs remiate: ”Aš jau
čiu...”. Tat gal labiau tinka jumorui, 
o ne rimtoms didkusijoms. Iš praei
ties patyrimų ir prisiminimų apie tai 
ką ”Aš jaučiu...” mes galime pasa-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO ĮGALIOTINIAI

Sydney - B.Stašionis, Liet. Klubas, 
16-18 East Terrace, Banks town ,2200 
Adelaide - St.Dainius, 25 Manuel 
Ave., Blair Athol, S.A. 5084
Newcastle - J.Lizdenis, 17 Michael 
St., Maryville, N.S.W. 2293

Australijos Lietuvių Fondo adre
sas:

Aust. Liet. Fondks, c/o Talka, 50 
Errol St., North Melbourne, Vic. 
3051.

Neprieštaraukim policijai
Maskvoj, bestatant namą, iš 

trečio augšto nukrito darbinin
kas. Atvykęs milicininkas ap
žiūrėjo, pasiklausė širdies pla
kimo, pajudino ir nusprendė: 
Nebegyvas! “Numirėlis” lėtai 
atvėrė akis ir pusbalsiu su
šnabždėjo:

— Netiesa!
— Laikyk liežuvį, idijote! — 

sušuko kitas darbininkas. — Tu 
nori už miliciją daugiau išma
nyti!?

kyti tiek, kad kiekvienas iš mūsų 
jautėme labai stiprią meilę daugeliui 
mergaičių, bet tat buvo daugumoje 
labai laikina, vėliau apsigalvojus, tat 
pasirodė klaida, jausmai atšalo ir 
daug sprendimų nebuvo padaryta 
pasiremiant tais impulsyviais jaus

imais. O ar kartais gerai whisky iš
gėręs nesi pagautas jausmo, kurį 
įvykdęs vėliau būtum labai apgai
lestavęs. Būtų nemalonu tat net pri
siminti. Gyvenimo faktai patvirtina 
tiesą, kad nereikia daryti sprendimų 
pasiremiant ”aš jaučiu...”.

Jūsų priekaištas, kad: ’’Jau ne
kartą jis aštriai pasisako...” yra 
priekaištas sau pačiam. Žmogus, 
kuris seka pasaulio įvykius, negalės 
daryti priekaištų, kad konstatavi
mas vieno ar kito fakto yra aštrus. 
Absurdas galvoti, kad galima faktus 
keisti ir švelninti. Tiesa palieka tie
sa. Nusikaltėliai ir istorijos klasto
tojai nemėgsta tiesos. Švelniai kal
bant, ji jiems peraštri. Tik speciali 
grupė žmonių yra užinteresuoti 
skaityti naujienas ’’įvyniotas į vil
ną”, nes jiems nemalonų prisiminti 
blogus darbus.

Pagaliau pereisime~prie jūsų pas
kutinės ir svarbios bažės daryti 
priekaištus p. V. Šliogeriui - ”Aš 
kaip tik manau...”. Iš anksto jums 
turiu pasakyti, ir kiekvienas kitas 
jums tą patį pasakys, kad tai nėra 
svarbu, ką jūs manote, jei tai nėra 
pagrįsta tiesa ir faktais. Kada mes 
bėgome iš Lietuvos nūo artėjančios 
rusų armijos mes visi ’’manėme”.
kad greit grįžime, Kada karas pasi- 
baigė.mes visi ’’manėme”, kad ame
rikiečiai išvarys rusus iš Lietuvos. 
Ir kiek daug kitų dalykų yra, kur 
mes ’’manėme” vienaip, o įvyko ki
taip. Lygiai taip pat yra ir dėl jūsų 
numonės dėl Vatikano politikos. Kas 
liečia Vatikano politiką Lietuvos at
žvilgiu p. V. Šliogeris yra teisingas.
Net įvairūs religiniai sluogsniai pa
saulyje tuos faktus pripažįsta. Ne
užmiršk, kad tol, kol jūs neparemia- 
te tiesos faktais savo ’’manymu” - 
jūsų ’’manymai” yra beverčiai ki
tiems.

Toliau aš noriu atkreipti jūsų dė
mesį į tai, kodėl aš skaitau spaudą iš 
įvairių kraštų pasaulyje, o tie laik
raščiai daugiausiai rašo ne taip, kaip 
aš "manau”. Jeigu jie rašytų taip, 
’’kaip aš manau”, aš jų neskaityčiau 
ir nedaryčiau išlaidų juos prenume
ruodamas. Aš tikiu, ir jūs, tur būt, 
sutiksite su manimi, kad būtų neiš
mintinga eikvoti laiką ir pinigus 
skaitymui tokios spaudos, kuri tik 
parašo ”ką aš manau” ir nieko kito ir 
kurioje aš nerandu skirtingos nuo
monės, praturtinančios mano galvo
jimą. Tai būtų nenaujiena, tai būtų 
tik migdantis nuobodumas.

Aš tikiu, kad mudu abu, nuosek
liai apgalvoję aukščiau iškeltas min
tis, turėtumėm sutikti, kad ’’Mūsų 
Pastogė” negali būti suvaržyta pa
tiekti teisingas praeities ar dabar
ties gyvenimo eigos apžvalgas ir 
naujienas. Laikraščio tikslas yra 
mus informuoti vispusiškai apie pa
tikimus ir nepatinkamus faktus, ne
atsižvelgiant į mūsų individualius 
jausmus ar mūsų asmeniškas nuo
mones.

Jei mes galime pasitarnauti tiesai 
ar faktų patikslinimui, aš neabejoju, 
durys mums atidaros rašyti "Mūsų 
Pastogei”.

V. Saudargas.
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LIETUVIAI
BRISBANE

IŠKILMINGAI ATŠVĘSTOS 
PETRINĖS

Prisilaikant čia nusistovėjusios 
tradicijos, birželio 27 d. brisbanie- 
čiai pagerbė savo kapelioną kun. Dr. 
Petrą Bačinską.

Šventė pradėta iškilmingomis pa
maldomis Šv. Marijos bažnyčioje. 
Šv. Mišias celebravo patsai vardu
vininkas. Pamaldų metu giedojo 
vietos lietuvių choras vedamas K. 
Stankūno.

Po pamaldų visi šventės dalyviai 
persikėlė į lietuvių namus pobūviui. 
Čia prie p.p. Ruzgių paruošto vaišių 
stalo buvo jaukiai praleistos kelios 
valandos. Kiek pasistiprinus pirma
sis sveikinimo žodį tarė baž. komi
teto pirm. K. Bagdonas. Kalbėtojas 
išsamiai palietė kad ir mažoj koloni
joj lietuvybės išlaikymo klausimus, 
galiausiai kvietė visų pažiūrų bei 
įsitikinimų tautiečius į glaudų bend
radarbiavimą. Įteikus kun. Dr. P. 
Bačinskui vietos lietuvių dovanėlę 
buvo sugiedota ’’Ilgiausių Metų”. Po 
to varduvininką sveikino Apyl. Val
dybos vardu VI. Musteikis, choro 
vardu K. Stankūnas ir asmeniškai P. 
Zabukas.

Kun. Dr. P. Bačinskas ilgam pa
dėkos žodyje nuoširdžiai visiems 
dėkojo už pagerbimą bei dovaną ir 
stalo šeimininkams už puikiai pa
ruoštus lietuviškus valgius bei patį 
patarnavimą. Toliau užkandžius pa
sivilgant įvairios paskirties skysti
mėliais, protarpiais nuskambėjo ir 
lietuviška dainelė. Dar tenka pami
nėti, kad ta progą kartu su pagrin
diniu varduvininku, buvo pasvei
kinti ir kiti varduvininkai - Petrai, 
Povilai, Jonai ir Antanai. Birželio 
mėnuo mums pilnas nevien tragedi
jų, bet jame telpa ir daug mūsų po
puliariųjų vardų.

RETA IŠKYLA.

Liepos 4-tą dieną sekmadienį visų 
naujųjų ateivių meninės grupės su 
šeimomis bei svečiais buvome pa
kviesti į Queensland’© National Par
tijos suruoštą pikniką, pavadinta - 
’’Canowindra Shomp Out”. Vietovė 
buvo pąrinkta gana jauki. Žmonių 
prisirinko galybės, Jau nuo 12-tos 
vai. vidudienio eilutės stovėjo prie 
kepsnių, dar didesnės prie ’’upeliais” 
besiliejančių skystųjų 
atsigaivinimų. Dar be to toks seniai 
matytas tautybių mišinys. Pramogų 
įvairių - suaugusiems ir mažiesiems.

Muzikos ir gi per akis. Prie įreng
tos estrados dūdų orkestras rėžė 
maršus, škotai pūtė į savo ’’pypke
lę”, per garsiakalbius dar ir plokšte
lių muzika, žodžiu visako mišinys. 
Pagaliau garsiai prabilus vyriausia
jai parengimo galvai, tai vienas iš
partijos šulų Mr. Drouyn, viskas 
aptilo. Po trumpų pasveikinimų sce
noje pasirodė škotų šokėjos. Po to 
tapo iškviesti lietuviai. Lietuviai iš 
pabaltiečių tik ir tedalyvavo prog
ramoje. Mūsų tautinių šokių grupė 
vadovaujama Virg. Mališauskienės 
pašoko tris šokius, ir choras, vad. K. 
Stankūno, padainavo penkias dai- 
nasNetengva šokėjams šokti ant ne- 
perlygios pievelės, nors šokius išpil
dė bepriekaištų. Taip pat ir dainuoti 
nors ir ant paaukštinimo, bet atvi
rame ore, regis, nebuvo niekad ban-

Canberros Lietuvių Klubui reikalingas

KLUBO VEDĖJO PAVADUOTOJAS
ir

BARO VEDĖJAS

Atlyginimas pagal tarifus, taip pat bonusai ir kt. Idealios sąlygos sąži
ningam, sumaniam ir pilnam iniciatyvos asmeniui (vyrui ar moteriai). 
Atvykstantiems iš toliau klubas padės persikelti ir įsikurti. Kreiptis 
raštu ar asmeniškai:

The manager of Australian - Lithuanian Club 
Wattle St., Lyneham, ACT

AUSTRALIJOJE
dyta. Kad ir apstatyti garsiakal
biais, bet pakilęs vėjelis nešė balsus 
ne į klausytojų pusę. Akordeonu 
grojo V. Lorencas, o šokant subatėlę 
jam padėjo ir choras. Mus ’’meni
ninkus” į čia atlydėjęs gausus lietu
vių būrelis, kurie klausėsi ir stebėjo 
taip pat ir kiti, neišpeikė lietuvių 
pasirodymo. Ypatingai dėkojo ren
gėjai. Po mūsų šoko ukrainiečiai. 
Gražiai pašoko, bet ir jiems ta pie
velė ta pati bėda, o jų šokiai tokie 
akrobatiški, todėl pasitaikė pavirti
mų. Vęliau vėl skambėjo įvairi mu
zika ir taip pasisvečiavę - pabendra
vę, iki saulutė ėmė kavotis už miškų, 
labai gerose nuotaikose skirstėmės į 
namus su pakvietimais rankose 
stoti į partiją.

Klimelis.

SYDNEY
KOVO BARBEQUE

Liepos 4 d. Sydnejaus sporto klu
bas Kovas buvo surengęs iešminę 
prie Botany įlankos, Ramsgate. 
Gražus būrys tėvų ir rėmėjų drauge 
su jaunimu turėjo progos padaly
vauti, pabendrauti, pasišokti gro
jant vietinei Rock kapelai, kuri be- > 
sipraktikuodama grojo veltui. Muzi
ka patiko visiems, ir kiti pagalvojo, 
ar nebūtų laikas ir Lietuvių klube 
pradėti ką nors panašaus norint pri
laikyti jaunimą savo tarpe.

Skaniai pasivalgius, kuo pasirūpi
no klubo globėjai ir valdyba, visi 
smagiai leido laiką šokdami ir gai- 
vindamiesi, kas ką pasirinko. Buvo 
pravesta ir loterija su turtingais 
fantais.

Vykstant namo teko netgi stebė
tis, kaip jaunimas pareigingai tvar
kė salę.

K.Š.

P ra nešimai
LIET. RADIO PUSVALANDIS

■ CANBERROJE

Canberros Apyl. Valdyba išrūpino 
lietuvišką radio valanc’U Canbe- 
rroje per Australian N. ^nal Uni
versity radio stotį 2XX tpAgaunama 
tarp 2CC ir 2CA).

Transliacijos vyks ketvirtadie
niais nuo 8 iki 8.30 vai. vak. Pirmoji 
transliacija įvyks jau liepos 22 d.

Programos paruošimu rūpinasi 
p.p. Jūra Kovalskis, Rasa Maura- 
gienė ir Albertas Balsys.

Canberros ir apylinkių lietuviai, 
įsidėmėkite: lietuviškas -radio pus
valandis Canberroje pradedamas 
liepos 22 d., ketvirtadienį 8-8.30 vai. 
vak. per 2XX stotį ir tuo pačiu laiku 
vyks kiekvieną ketvirtadienį.

PADĖKA

Nuoširdžiai ačiū p.p. O. Osinienei 
ir M. Zakaruūuž aukotus loterijai 
laimikius Australijos Liet. Fondo 
vakaro metu Sydnejkus Liet. Klube. 
Ačiū mieloms talkininkėms p.p. V. 
Ramanauskienei ir M. Reisgienei už 
visokeriopą pagalbą organizuojant 
ir pravedant pelningą loteriją.

Australijos Lietuvių Fondo 
Atstovas Sydnejuje

1 
I 
l

I 
I

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstowa. Tel.: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Liepos 24 d., šeštadienį:
THE AMAZING PIDDINGTONS 

ESP žavus pasirodymas.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už aly. Pasinaudokite!

FILMAI LIET. KLUBE
Liepos 28 d., treč., 7.30 vai.:

THE GREAT WALTZ
Valsų ’’karaliaus” Johann Strauss 

gyvenimas ir muzika

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 
val.,sekm. 12.30 iki 11 vai.

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigūbi jackpotai

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ

RADIJO KLAUSYTOJAMS 
Melboune

Šiuo pranešu, kad lietuvių radijo 
(3ZZ Access Radio / 1220 kHz) 
transliacijų laikas yra keičiamas.

Nuo 1976.8.1 lietuvių pusvalandis 
bus transliuojamas nuo 10 iki 10.30 
vai. vakaro.
Tikiuosi, kad naujas transliacijų 

laikas bus mūsų klausytojams pato
gesnis.

Stasys Stankūnavičius, 
lietuvių atstovas, 
3ZZ radijo stoties 
Planavimo Komiteto narys

Dėmesio!
AKADEMINIS PASKAITŲ IR DI
SKUSIJŲ CIKLAS MELBOURNE.

Liepos 31-mą k rugpiūčio 1 -mą 
vyks MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE paskaitų ir diskusijų 
ciklas. Bus 4-6 paskaitos ir po pa
skaitų diskusijos. Bendra /tema 
“LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
IŠLIKIMAS AUSTRALIJOJE“.

Paskaitos liepos 31-mą dieną, šeš
tadienį prasidės 3 vai. p.p. vyks lie
tuvių kalba, o sekmadienį (taip pat 3 
vai. p.p.) anglų kalba. Kalbėtojai, 
anglų kalba, bus australai, univer
siteto profesoriai.

Visi melbourniškiai ir tautiečiai iš 
kitų valstijų kviečiami atsilankyti, 
tomis dienomis į Melbourno 
Lietuvių namus.

P. SONGAILA 
A.L.B. Švietimo Vadovas. 

P.S. Pranešama, kad P. SONGAI
LOS ADRESAS yra pasikeitęs. No
rėdami susirišti rašykite: 29 Selwyn 
Ave., Elwood, Vic., 3184, ar skam
binkite 91-4845.

ŠOKIAI grojant “Golden Trio“ 
kapelai: 
šeštadieniais 8 -12 vai. 
Sekmadieniais 4-8 vai.

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6-9 vai. vak., šešt. 6 
-10 vai. vak.
Sekmadieniais 1-9 vai. vak. 
Valgyklos vedėją G. Kasperaitienė.

SYDNEY
SVARBUS PRANEŠIMAS

Sydney Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugijos visuotinis metinis susi
rinkimas įvyks liepos . 25 d. 
Sydnejaus Liet. Klube, Bankstown, 
3 vai. vak.
Susirinkimo darbotvarkėje numa
tyta:

1.Susirinkimo atidarymas; 2. 
Prezidiumo sudarymas; 3. Pereito 
visuotinio susirinkimo protokolo 
skaitymas; 4. Pirmininkės praneši
mas; 5. Iždininkės • pranešimas; 6. 
Lietuvių Sodybos statybos finansi
nis pranešimas; 7. Ligonių reikalų 
vedėjos pranešimas; 8. Kontrolės 
Komisijos pranešimas; 9. Diskusijos 
dėl pranešimų; 10. Einamieji reika
lai ir 11. Susirinkimo uždarymas.

Maloniai kviečiamos Draugijos 
narės ir prijaučiančios susirinkime 
skaitlingai dalyvauti. Po susirinki
mo suneštinė kavutė.

Valdyba
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